
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
8. září 2015 

 
 

Přítomni: Jan Kranát (předseda), Ondřej Fischer, Peter Morée, Jaroslava Šťastná 
 Michael Pfann (místopředseda), Nikolai Ivaskiv, Jakub Ort, Šimon Ple-

cháček 
  Jana Matulíková (stálý zástupce oboru Diakonika) 
  Adéla Plischková (stálý zástupce oboru Diakonika)  
 
Hosté: ing. Eva Svobodová (tajemnice ETF) 
 
Omluveni:  Petr Sláma, Magdaléna Šipková 
 
 
1. Stojan na kola 
 
Kontrolou zápisu z 12. května 2015 bylo zjištěno, že žádná administrativní opatření již 
nebrání umístění stojanu na kola na dvoře fakulty. Fakulta je proti případné krádeži 
kola pojištěna. 
 
Usnesení: Senát pověřuje předsedu, aby oficiálně požádal vedení fakulty o instalaci 
stojanu. 
 
Schváleno: 8-0-0 
 
 
2. Schválení rozpočtu ETF na rok 2015 
 
Tajemnice ETF ing. Svobodová představila rozpočet fakulty na letošní rok ve výši 
64 320 000,- Kč. Rozpočet je ze zákona předkládán jako vyrovnaný. 
 
O. Fischer se zeptal na objem grantových prostředků, s nimiž ETF může letos počítat 
počítat. Ing. Svobodová poskytla AS následující přehled. Konečný objem prostředků 
za projekt Via Lucis, z nějž byla financována zejména přestavba budovy, bude znám 
až lednu 2016. 
 

Typ grantu 

(poskyto-

vatel) Reg. číslo Název Hlavní řešitel 

Doba 

řešení 

Objem v  

r. 2015 

pro ETF           

(v tis. 

Kč) 

GAČR 
P401/12/
G168 Historie a interpretace Bible Jan Dušek 

2012 -
2018 9 819 

GAČR 
14-
22950P 

Mýtus jako výrazový prostředek narativní 
teologie Pavol Bargár 

2014 -
2016 510 

GAČR 
13-
36407S 

Transformace českého protestantského 
náboženského prostředí (1980-2000) Peter Morée 

2013 - 
2016 759 

GAČR 
P401/11/
1688 

Symbolické prostředkování celistvosti v 
západním pravoslaví Ivana Noble 

2011 - 
2015 1 428 



GAUK 124314 

Biblická dogmatika Friedricha Milden-
bergera. Jeden pozapomenutý systema-
ticko-teologický koncept Pavel Roubík 

2014 - 
2016 131 

PRVOUK P01 
Teologie jako způsob interpretace dějin a 
kultury  

Martin Prud-
ký 

2012 - 
2016 6 864 

SVV 260128 
Diskurzy v dialogu: teologická reflexe 
multikulturalismu Petr Sláma 2015 950 

UNCE 204002 
Univerzitní centrum pro studium antické 
a středověké myšlenkové tradice  

Lenka Karfí-
ková 

2012 - 
2017 552 

VIA LUCIS?           

 
J. Ort se zeptal na důvody pozdního schvalování rozpočtu: proč je rozpočet na letošek 
schvalován až v září. Ing. Svobodová odpověděla, že tvorba fakultního rozpočtu závisí 
na podkladech z rektorátu o přidělených prostředcích. Ty přicházejí se zpožděním 
způsobeným obtížemi se zpracováním celé agendy od státního rozpočtu po rozdělení 
prostředků jednotlivým fakultám. 
 
Na dotaz P. Morée odpověděl J. Kranát, že AS UK schvaluje rozpočet UK také se 
zpožděním, tzn. teprve v daném kalendářním roce. Rozpočet UK na rok 2015 byl 
schválen 27. března 2015. 
 
Na dotaz O. Fischera, zda by vedení ETF nemohlo AS dříve poskytnout alespoň hrubý 
odhad rozpočtu na daný rok, ing. Svobodová odpověděla, že by se stejně jednalo jen o 
hrubý odhad provedený analogicky k uplynulému roku. J. Kranát navrhl, aby AS spo-
lu se schvalováním Výroční zprávy ETF požadoval i předložení výsledku hospodaření 
fakulty. AS by tak měl alespoň možnost ex post porovnat schválený rozpočet 
s reálným hospodařením. 
 
Usnesení: Senát pověřuje předsedu, aby k Výroční zprávě vždy požadoval i předlo-
žení výsledku hospodaření za uplynulý rok. 
 
Schváleno: 8-0-0 
 
Usnesení: AS schvaluje návrh rozpočtu ETF na rok 2015. 
 
Schváleno: 7-0-1 (Plecháček) 
 
 
3. „Srdíčkové dny“ na ETF 
 
Ing. Svobodová se obrátila na AS s dotazem, zda a jak by se případně mohl podílet na 
organizaci charitativní akce „Srdíčkové dny na UK“, konané z rozhodnutí kolegia rek-
tora UK 23. září. Text dopisu z RUK je v příloze tohoto zápisu. 
 
A. Plischková namítla, že v daném termínu nebudou ještě na fakultě studenti, roz-
hodně ne v takovém množství, aby se vyplatilo organizovat prodej „sbírkových před-
mětů“ např. u vchodu do budovy. J. Ort vyjádřil podivení nad výběrem dané charita-
tivní akce: proč právě tato a jiné nikoli? Zároveň upozornil na kampaňovitou povahu 
celé akce, její marketingové zpracování mířící zejména na city, místo aby vyvolalo 
uvážené a svobodné rozhodnutí dárce, jak by spíše příslušelo akci organizované na 



akademické půdě. J. Kranát podpořil návrh vedení ETF přenést celou akci na půdu 
knihovny, kde bude v tu dobu zřejmě nejvíce lidí. J. Ort navrhl usnesení: 
 
Usnesení: 
 
„Akademický senát ETF má pochybnosti nad akcí ,Srdíčkové dny na UK‘ a způsobem, 
jakým je ETF do akce zapojena. Jako akademický senát fakulty, na které jsou z velké 
části vyučovány obory spojené se sociální, diakonickou a komunitní prací, cítíme po-
vinnost kriticky uvažovat nad způsoby, jak pomáhat druhým lidem. 
 
I pomoc druhým má být podrobena kritickému uvažování. Nadace Život dětem je 
podle dostupných zdrojů důvěryhodná organizace, která poskytuje pomoc nemocným 
a hendikapovaným dětem. Ke slabinám projektu však podle nás patří emocionálně a 
sentimentálně zaměřená kampaň (srdíčka, nemocné děti) a nedostatečná informova-
nost dárců o účelu a formách pomoci. 
 
Akademický senát ETF UK neodmítá účast ETF UK na akci Srdíčkové dny na UK, ale 
nebude se jí organizačně účastnit. Prosí o lepší informovanost u příštích charitativ-
ních akcí a dává ke zvážení, zda by nebylo na místě zapojit fakultu napříště do tako-
vých akcí, které pomáhají méně  populárním skupinám obyvatelstva než jsou děti 
(menšiny, lidé na útěku, lidé bez domova) s organizacemi, které se nesoustředí pouze 
na individuální pomoc, ale usilují o strukturální zlepšení situace.“ 
 
Schváleno: 7-0-1 (Morée) 
 
 
4. Schválení podmínek přijímacího řízení 
 
Děkan ETF se obrátil na AS se žádostí o schválení podmínek přijímacího řízení pro 
AR 2016/17. V zásadě se podmínky oproti loňsku nemění, pouze se modifikuje přijí-
mací zkouška na obor PSP v souvislostí s jeho reakreditací a převedením z VOŠ Jabok 
pod katedru PSP na ETF. Přijímací zkouška se tam bude konat ze všeobecného testu, 
testu z cizího jazyka a motivačního pohovoru. 
 
Schváleno: 8-0-0 
 
 
5. Volby do AS UK 
 
AS ETF byl vyzván Hlavní volební komisí k vypsání voleb do AS UK. Podle čl. 1 Vo-
lebního a jednacího řádu AS UK (VJŘ) se volby konají v měsíci listopadu v nejméně 
dvou po sobě následujících dnech. J. Kranát navrhl dny 10.-11. 11. vždy v čase 11:00-
15:30. Podle čl. 7 VJŘ AS ETF se nejpozději v první den voleb uskuteční shromáždění 
akademické obce a představení kandidátů. Toto shromáždění bylo stanoveno na 10. 
11. v 11:00. 
 
Schváleno: 8-0-0 
 
Podle čl. 3 VJŘ AS UK zřizuje AS fakulty dílčí volební komisi ve složení předseda a 
nejméně dva členové. J. Kranát navrhl jmenovat předsedkyní komise PhDr. Milenu 
Přecechtělovou a členy Filipa Boháče, Nikolaje Ivaskiva a Jonáše Zejfarta 



 
 
6. Schválení disciplinární komise ETF 
 
Podle čl. 3, odst. 2 Disciplinárního řádu UK předložil děkan AS návrh na složení dis-
ciplinární komise ETF pro období 1. 11. 2015 – 30. 9. 2016 ve složení: 
 
předseda:  doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D. 
 
členové: Mgr. Filip Čapek, Ph.D. 
 Ing. Mgr. Ondřej Fischer 
 Bc. Tereza Pleskotová 
 Mgr. Michael Pfann 
 
náhradníci: ThDr. Pavel Keřkovský 
 Mgr. Ota Halama, Ph.D. 
 Bc. Magdaléna Živná 
 Šimon Plecháček 
 
Všichni navržení s návrhem souhlasí. 
 
Schváleno:  8-0-0 
 
 
7. Termíny zasedání 
 
Byly navrženy termíny dalších řádných zasedání: 24. 11. 2015, 9. 2., 17. 5. a 6. 9. 2016 
 
Schváleno: 8-0-0 
 
 
Zapsal: Jan Kranát 
 
Zápis schválen: 8-0-0 
 
 
 

Příloha – „Srdíčkové dny na UK“ 
 

Předmět:         zadost o spolupraci - Srdickove dny na U K 
Datum:         Wed, 19 Aug 2015 07:14:36 +0000 
Od:         Buriánek Pavel < pavel.burianek@ruk.cuni.cz > 
 
 
 
Vážená paní tajemnice, 
 
dovoluji si Vás z pov ěření paní doktorky N ěmcové Tejkalové, členky 
kolegia rektora pro sociální záležitosti, oslovit s  žádostí o spolupráci 
při organizaci ve řejné sbírky *Srdí čkové dny* v rámci UK. Jedná se o 
známou charitativní akci zam ěřenou na pomoc vážn ě nemocným d ětem, b ěhem 
které studenti st ředních škol a u čiliš ť nabízejí lidem na ulicích 
sbírkové p ředměty v hodnot ě 20-40 K č (nej čast ěji srdí čka). Protože se 



většina lidí nachází v dob ě konání sbírky ve svém zam ěstnání, oslovují 
její organizáto ři také vybrané spole čnosti a firmy s prosbou o zapojení 
do dané akce a realizaci sbírky mezi svými zam ěstnanci. Kontaktována 
byla v tomto sm ěru také Univerzita Karlova, která se rozhodla inici ativu 
podpo řit. Za tímto ú čelem byl proto zpracován návrh organizace celé 
akce, jenž byl schválen kolegiem rektora na jeho za sedání konaném dne 
10. 8. 2015 (materiál je zaslán p řílohou). 
 
Sbírka prob ěhne ve *st ředu 23. zá ří* a budou do ní zapojeny fakulty UK 
sídlící v Praze a další vybrané sou části. Prodej sbírkových p ředmět ů 
v rámci fakult bude probíhat prost řednictvím k tomu ur čených prodejních 
míst, p ři čemž každá by m ěla zajistit minimáln ě jedno takové (ideáln ě na 
míst ě s vysokou frekvencí pohybu osob). Požadovaný po čet sbírkových 
předmět ů k prodeji obdrží fakulty od IPSC, které je pov ěřeno komunikací 
s organizátory sbírky. 
 
V souvislosti s výše uvedenými informacemi bych Vás  cht ěl tímto tedy 
požádat o spolupráci p ři organizaci akce a v tuto chvíli zejména o 
specifikaci: 
 
1) *kontaktní osoby* zodpov ědné za organizaci sbírky na Vaší fakult ě 
 
2) *požadovaného množství* sbírkových p ředmět ů k prodeji (s ohledem na 
počet zam ěstnanc ů a p říp. i student ů, kte ří se v daném termínu budou na 
fakult ě nacházet) 
 
3) *prodejního místa* ( či míst) a dobu, po kterou bude v daný den prodej 
probíhat 
 
O zaslání odpov ědi bych Vás cht ěl požádat nejpozd ěji *_do 30. srpna_*. 
 
V p řípad ě jakýchkoliv dotaz ů či nejasností jsem Vám samoz řejm ě 
k dispozici, proto m ě neváhejte kontaktovat. 
 
Věřím, že se nám poda ří spole čnými silami zajistit úsp ěšnost celé akce a 
podpo řit tak dobrou v ěc. 
 
Za spolupráci p ředem d ěkuji a p řeji hezký den. 
 
S pozdravem, 
 
*Mgr. Pavel Buriánek* 
 
Informa ční, poradenské a sociální centrum 
 
Univerzita Karlova v Praze 

 
 


